
REGULAMIN CASTINGU 

„ZAPROŚ VELUX DO DOMU I WEŹ UDZIAŁ W FILMIE” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem castingu pn. „Zaproś VELUX do domu i weź udział w filmie” (dalej: „Casting”) jest 
spółka Focus Media Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Francuskiej 37, 03- 905 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176100, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, 
REGON: 015574324, NIP: 9521928488 (dalej: „Organizator”). 

2. Organizator będący agencją reklamową działa w imieniu własnym, ale na rzecz i za zgodą spółki 
VELUX Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 34, wpisaną do 
Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000018788, NIP 521-009-18-91, REGON 006228649 (dalej: 
„VELUX”). 

3. Casting odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: 
„Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

4. Casting jest przeprowadzany od dnia 15 kwietnia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Castingu lub wydłużenia jego 
terminu – w takim przypadku Organizator informuje o skróceniu lub wydłużeniu Castingu na 
stronie internetowej, o której mowa w ust. 5 poniżej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Casting jest przeprowadzany za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej pod adresem 
www.velux.pl/promocje/casting dalej: „Strona”). 

6. Celem Castingu jest wyłonienie osób, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie, które wezmą udział w filmach edukacyjnych VELUX, poruszających tematykę 
związaną z produktami marki VELUX, użytkowaniem poddasza oraz komfortem korzystania  
z poddasza dzięki produktom marki VELUX (dalej: „Filmy”). 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Casting jest skierowany i udział w Castingu mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych, tj. w chwili przystąpienia do Castingu ukończyły 18 lat i nie 
są ubezwłasnowolnione, oraz mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce, oraz które są 
jednocześnie posiadaczami produktów marki VELUX (głównie okna, produkty komplementarne).    

2. Udziału w Castingu nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy 
prawnej zatrudnienia) Organizatora lub VELUX, ani inne osoby zaangażowane w organizację 
Castingu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające  
w stosunku przysposobienia.  

3. Osoba zgłaszająca udział w Castingu może zgłosić wyłącznie swój własny udział i może dokonać 
wyłącznie jednego zgłoszenia do Castingu.  

4. Osoba, która spełnia warunki udziału w Castingu oraz zgłosi udział w Castingu zgodnie  
z Regulaminem zwana jest dalej „Uczestnikiem”, a wszystkie takie osoby łącznie „Uczestnikami”.  

 

§ 3. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W CASTINGU 

http://www.velux.pl/promocje/casting


1. W celu udziału w Castingu należy w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu wypełnić i wysłać 
formularz elektroniczny dostępny na Stronie, w którym osoba zgłaszająca: 

1) podaje swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miasto; 

2) załącza max. 4 (cztery) zdjęcia (dalej: „Zdjęcia”) przedstawiające temat „Mój komfort poddasza 
z VELUX”, na których znajduje się poddasze domu/mieszkania Uczestnika, w którym 
zamontowane zostały okna VELUX.  

2. Zabronione jest zgłaszanie do Castingu Zdjęć, których udział w Castingu może naruszać 
jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawo do 
prywatności. W szczególności, Zdjęcia powinny być autorstwa wyłącznie Uczestnika i nie mogą 
przedstawiać wizerunku osób trzecich. Zabronione jest zgłaszanie do Castingu Zdjęć wcześniej 
rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami 
współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, 
rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne. 

3. Uczestnik nie może po dokonaniu zgłoszenia Zdjęć do Castingu wprowadzać do nich zmian. 

4. Zgłoszone przez Uczestników Zdjęcia nie są w żaden sposób publicznie rozpowszechniane i są 
przeznaczone wyłącznie dla Organizatora oraz VELUX, w celu dokonania wyboru Uczestników 
uprawnionych do udziału w nagraniach do Filmów, zgodnie z ust. 5 poniżej, z zastrzeżeniem zdania 
następnego. Za zgodą Uczestnika, VELUX jest uprawniona do przetwarzania, w tym 
przechowywania, danych osobowych Uczestników oraz Zdjęć po zakończeniu Castingu, nie dłużej 
jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat, w celu ich wykorzystania do kontaktu z wybranymi 
Uczestnikami w przyszłości, w przypadku podjęcia przez VELUX decyzji o stworzeniu kolejnej edycji 
Filmów – w takim przypadku VELUX będzie uprawniona do dokonania ponownej oceny Zdjęć oraz 
skontaktowania się z wybranymi Uczestnikami w celu stworzenia filmów edukacyjnych z ich 
udziałem, bez konieczności prowadzenia odrębnego castingu.     

5. W terminie do dnia 07 maja 2019 roku, na podstawie dokonanych zgłoszeń do Castingu 
Organizator, w porozumieniu z VELUX, wybiera nie więcej niż 7 (siedmioro) Uczestników, którzy 
wezmą udział w nagraniach do Filmów (dalej: „Nagrania”). Przed dokonaniem wyboru, o którym 
mowa powyżej, Organizator zastrzega sobie możliwość żądania przeprowadzenia cyfrowej wizji 
lokalnej u wybranych Uczestników, w celu dokonania przez tych Uczestników szerszej prezentacji 
swojego poddasza, a Uczestnik jest zobowiązany zadośćuczynić temu żądaniu. Przeprowadzenie 
takiej wizji nie jest obowiązkiem Organizatora, jednak w przypadku żądania jej przeprowadzenia, 
Uczestnik jest zobowiązany zadośćuczynić temu żądaniu. Przebieg cyfrowej wizji, 
o której mowa w niniejszym ustępie powyżej może być rejestrowany, a zapis taki udostępniany 
innym przedstawicielom Organizatora lub VELUX, uprawnionym do podejmowania decyzji,  
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nieobecnym w trakcie przeprowadzania wizji cyfrowej. 

6. Uczestnicy, wybrani zgodnie z ust. 5 powyżej, uprawnieni do udziału w Nagraniach, są 
informowani przez Organizatora o dokonanym wyborze w formie wiadomości wysłanej na adres 
e-mail, podany przez Uczestnika podczas dokonywania zgłoszenia do Castingu.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że niniejszy Regulamin nie stanowi 
zobowiązania Organizatora do wyboru Uczestników, którzy wezmą udział w Nagraniach, tj. 
Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z Nagrań z udziałem Uczestników (niewybrania 
w Castingu żadnego Uczestnika), w szczególności w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń 
do Castingu lub w przypadku, jeżeli żaden z Uczestników zgłaszających udział w Castingu nie spełni 
wymogów Organizatora lub VELUX. Organizator zastrzega również, że wybór Uczestników do 
Nagrań zgodnie z ust. 5 powyżej nie stanowi gwarancji udziału danego Uczestnika w Nagraniu,  
a także dokonanie Nagrania z wybranym Uczestnikiem nie zobowiązuje Organizatora do 
rozpowszechniania Filmu.   



8. Po dokonaniu wyboru Uczestników, zgodnie z ust. 5 powyżej, przedstawiciel Organizatora oraz 
VELUX jest uprawniony do przeprowadzenia wizji lokalnej u każdego Uczestnika. Przeprowadzenie 
takiej wizji nie jest obowiązkiem Organizatora, jednak w przypadku żądania jej przeprowadzenia, 
Uczestnik jest zobowiązany zadośćuczynić temu żądaniu. Jeżeli po przeprowadzeniu takiej wizji 
lokalnej Organizator uzna, że poddasze Uczestnika nie spełnia wymagań Organizatora lub VELUX 
lub Uczestnik nie umożliwi Organizatorowi lub VELUX przeprowadzenia wizji lokalnej we 
wskazanym terminie, Uczestnik traci prawo do udziału w Nagraniach. Przebieg wizji lokalnej,  
o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie w żaden sposób rejestrowany ani 
rozpowszechniany.  

9. Nagrania odbywają się w domu/mieszkaniu Uczestnika, w okresie maj – październik 2019 roku,  
w terminach szczegółowo uzgodnionych z Uczestnikami. Z tytułu udziału w Nagraniach Uczestnik 
otrzymuje wynagrodzenie, które może być wypłacone w formie bonu na produkty marki VELUX  
o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), do zrealizowania w sklepie 
internetowym VELUX pod adresem www.veluxshop.pl. Szczegółowe zasady udziału Uczestnika w 
Nagraniach, w tym prawa i obowiązki Uczestnika, zostaną uregulowane odrębną umową 
zawieraną przez Organizatora z każdym Uczestnikiem, wybranym zgodnie z ust. 5 powyżej (dalej: 
„Umowa”), z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 Regulaminu. 

10. Organizator informuje, że w celu udziału w Nagraniu konieczne jest złożenie przez Uczestnika,  
w ramach Umowy, oświadczenia dotyczącego korzystania z wizerunku, innych dóbr osobistych 
oraz artystycznych wykonań Uczestnika, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

11. Niepodpisanie Umowy przez Uczestnika, w tym niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 
10 powyżej, a także niestawienie się przez Uczestnika do udziału w Nagraniach w terminie 
ustalonym zgodnie z ust. 9 zdanie pierwsze powyżej, uprawnia Organizatora do wykluczenia 
Uczestnika z udziału w Nagraniu. 

 

§ 4. DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Castingu 
jest spółka VELUX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod 
pocztowy: 02-255), przy ul. Krakowiaków 34 (dalej: „Administrator”). Dane do kontaktu  
z Administratorem: daneosobowe@velux.pl.  

2. Dane osobowe są przetwarzane: 

1) w oparciu o odpowiednią zgodę wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, w celu: 

a) przeprowadzenia Castingu, wyłonienia osób uprawnionych do udziału w Nagraniach, 
kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Castingu oraz realizacji innych 
czynności w ramach Castingu, w tym określonych w niniejszym Regulaminie (np. 
przeprowadzenia wizji lokalnych u wybranych Uczestników, o których mowa w § 3 ust. 6 
oraz 9 Regulaminu); 

b) ponownej oceny Zdjęć po zakończeniu Castingu oraz kontaktu z wybranymi Uczestnikami 
w przyszłości, w przypadku podjęcia decyzji o stworzeniu kolejnej edycji Filmów, w tym w 
celu umożliwienia Administratorowi nawiązania współpracy z wybranymi w powyższy 
sposób Uczestnikami w zakresie stworzenia filmów edukacyjnych z ich udziałem, bez 
konieczności prowadzenia odrębnego castingu; 

2) w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym 
przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie 
reklamacji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; 
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3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, tj. dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań 
przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń 
lub obrony Administratora. 

3. Dane osobowe są przetwarzane: 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych 
z przeprowadzeniem Castingu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b) powyżej – do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych albo do upływu okresu 2 (dwóch) lat od daty zakończenia 
Castingu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej – do czasu zakończenia postępowania 
reklamacyjnego; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej – do upływu okresu przedawnienia 
roszczeń. 

4. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi, a także innym podmiotom 
świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, 
usługi księgowe, usługi prawne, usługi kurierskie, pocztowe oraz usługi IT. Dane osobowe mogą 
być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych 
osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przeniesienia danych.  

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, 
opartego o podstawę wskazaną w ust. 2 pkt 3) powyżej. 

8. Oświadczenia w zakresie wykonywania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, 
określonych w ust. 5 – 7 powyżej, należy kierować na adres e-mail: daneosobowe@velux.pl. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Castingu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Castingu. 
Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi w szczególności 
wybór osób uprawnionych do udziału w Nagraniach, kontaktowanie się z Uczestnikami, realizację 
uprawnień reklamacyjnych. 

 

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień 
przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do 
Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Castingu. 

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana  
w formie wiadomości e-mail na adres mailowy castingvelux@focusmedia.pl. Dla ułatwienia 
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identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by 
reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis 
oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 (czternastu) dni od 
wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. 

4. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od 
jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości 
e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail). 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących 
przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do udziału 
w Castingu lub Nagraniu, Organizator może żądać od każdego Uczestnika przedstawienia 
określonych dokumentów, a Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zadośćuczynić temu żądaniu. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Castingu na Stronie,  
a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: castingvelux@focusmedia.pl jest przesyłany  
e-mailem. 

3. Nazwy paragrafów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

4. We wszystkich sprawach dotyczących Castingu, a nieuregulowanych Regulaminem mają 
zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Oświadczenia Uczestnika 

 

W ramach Umowy Uczestnik zobowiązuje się do: 

1. przeniesienia na Organizatora praw do artystycznych wykonań Uczestnika utrwalonych w Filmie,  
z chwilą ich utrwalenia oraz w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, przysługującego 
Uczestnikowi z tytułu udziału w Filmie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności 
na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania artystycznego wykonania - wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania 
do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w pkt 2) 
powyżej - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą 
wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia 



artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym (w szczególności na platformie www.komfortnalata.velux.pl oraz 
w kanałach social media VELUX: Facebook, Instagram, YouTube; 

2. niewykonywania swoich praw osobistych do artystycznego wykonania i upoważnienia Organizatora 
do ich wykonywania w jego imieniu; 

3. wyrażenia zgody na korzystanie przez Organizatora z wizerunku, imienia, nazwiska, głosu, 
wypowiedzi oraz innych dóbr osobistych Uczestnika, utrwalonych w Filmach, w zakresie, w tym na 
polach eksploatacji opisanych w pkt 1 – 2 powyżej;  

4. wyrażenie zgody na utrwalenie w Filmach pomieszczenia poddasza Uczestnika oraz korzystanie 
przez Organizatora z takich utrwaleń w zakresie, w tym na polach eksploatacji opisanych w pkt 1 – 
2 powyżej; 

5. upoważnienia Organizatora do swobodnego przenoszenia praw, zgód i zezwoleń określonych w pkt. 
1 – 4 powyżej, na podmioty trzecie, w szczególności na inne spółki z Grupy VELUX. 
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